
מיועדת  היא  הטכנולוגיה.  ניהול  בתחום  מומחים  מכשירה  התוכנית 
וכלכלה,  מדעים  טכנולוגיה,  ניהול  בהנדסה,  ראשון  תואר  לבוגרי 
העומדים בתנאי ההרשמה והרואים את עתידם בניהול טכנולוגי בכיר, 
הניהולי- הידע  את  להעמיק  ומעוניינים  ואקדמיה  מחקר  כאנשי  או 
טכנולוגי שרכשו. התוכנית מבוקשת מאוד. לדוגמה, בשנת הלימודים 

תש"ף סיימו את התואר בהצלחה 102 מוסמכים.

תוכנית הלימודים
M.Sc. לתואר שני

בניהול טכנולוגיה )ללא תזה(



תחומי בחירה ומסלול התמחות
M.Sc. במסגרת תוכנית הלימודים לתואר שני

בניהול טכנולוגיה קיימות ארבע אפשרויות:
תחום בחירה הנדסת מערכות    >

תחום בחירה איכות, בטיחות, ואמינות  >
תחום בחירה רב-תחומי בניהול טכנולוגיה    >

מסלול  התמחות בניהול טכנולוגיות מידע  >

היקף התוכנית
להשלמת התואר על הסטודנט להשלים לימודי 13 קורסים המקנים 39 נקודות זכות )נ״ז(, עבודת גמר המקנה 
6 נ״ז ולהשתתף בשני ימי עיון פקולטטיים )ללא נ״ז(. מסגרת התכנית היא דו שנתית )כולל סמסטר קיץ( אך 

ניתן גם ללמוד בקצב מוגבר ולהשלים את הלימודים בשנה )3 סמסטרים(. 
בשעות  חול  בימי  מתקיימים  הלימודים  ולכן  מלאה  במשרה  המועסקים  לסטודנטים  מותאמת  התוכנית 

אחה״צ-ערב ובימי שישי.
מערכות  למהנדסי  רב  ביקוש  היוצרים  רבים  מערכתיים  בפרויקטים  עוסקות  בישראל  הטכנולוגיה  חברות 
מומחים: אנשים בעלי ראייה מערכתית טובה וכישורי ניהול גבוהים, המסוגלים להבין את יחסי הגומלין בין 

רכיבי המערכת וכיצד הם משרתים את הפרויקט כולו.
מאות בוגרי המסלול שסיימו במהלך 10 שנות קיומו משולבים בפרויקטים הנדסיים רחבי היקף ובעלי מורכבות 
השפעתם  בישראל.  הבטחון  מערכת  זרועות  ובכל  הביטחוניות  בתעשיות   ,HI-TECH בתעשיות  טכנולוגית 
מורגשת היטב בכל אחד מהתחומים האלה. נושאי הלימוד הנלמדים מותאמים במיוחד להכשרתם ומועברים 

ע״י סגל מרצי ומנחי התחום, בעלי ניסיון עשיר בפיתוח ופעילים  בתפקידי מפתח בתעשיות מובילות הארץ.



תכני תחום הבחירה בהנדסת מערכות:
במישור הניהולי

ו/או  העסקיים  הטכניים,  הצרכים  של  והבנה  בחינה   >
המבצעיים של הלקוח

ניתוח הדרישות ואופן השתלבות הפרויקט באסטרטגיה   >
הארגונית

הייצור  יצירת תהליך פיתוח מובנה משלב הרעיון, דרך   >
ועד השימוש השוטף במערכת.

במישור ההנדסי
הלקוחות  צרכי  של  ומדויקת  מוקדמת  הגדרה   >

והמשתמשים
ניתוח דרישות והכנת מפרטי מערכת  >

שינויים  וביצוע  בתחזוקה,  השוטף,  בתפעול  תמיכה   >
ושדרוגים 

<  אפיון היכולות הנדרשות מן המערכת
אימות עמידת המערכת בדרישות, תיקופה והתאמתה   >

לצרכי הלקוח
תכן-על ותכן מפורט של המערכת  >

היתוך הפתרונות הטכנולוגיים למערכת שלמה  >
בחינות חלופות הגדרת ארכיטקטורת מערכת.  >

נ״זשם קורסתחום

3שיטות כמותיות לניהול טכנולוגיהתשתית

3משחקי עסקיםניהול

3שיטות ניהול מתקדמות

3אסטרטגיה עסקית בינלאומית

3שיווק טכנולוגיות עיליותניהול מערכות טכנולוגיות

3הנדסת מערכות עתירות טכנולוגיה

3שווקי הון, גיוס הון וניהול סיכוניםכלכלה ומימון

3שווקי הון, גיוס הון וניהול סיכוניםמחקר

24סה״כ

קורסי החובה בתוכנית



נ״זסוגשם קורס

3חובהתכן הנדסי

3חובהאימות, תיקוף ובדיקות של מערכות

3חובהממשקים ושילובים של מערכות

3חובההנדסת תוכנה למהנדסי מערכות

)SOS( בחירהניהול פיתוח מערך

3*בחירהחקב”צ וסימולציה למהנדסי מערכות

בחירההנדסת אמינות במערכות רב-מרכיביות

6חובהעבודת גמר

21סה״כ

קורסים בתחום הנדסת מערכת )4 קורסי חובה, קורס בחירה אחד ועבודת גמר(

הקשורים  בתפקידים  לפחות,  שנים  שלוש  בתעשייה  עבדו  אשר  סטודנטים  מתקבלים  זה  בחירה  לתחום 
להנדסת מערכות. הקבלה מותנית באישור ראש תחום הבחירה.

* יש לבחור קורס בחירה אחד מתוך שלושת הקורסים המוצעים


